ПРЕС-РЕЛІЗ
Відкритий семінар в рамках Всеукраїнського фестивалю науки
АРХЕОЛОГІЯ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА У ЗОНАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
16 травня, 14:00, Археологічний музей Інституту археології НАН України
(вул. Б. Хмельницького, 15)
Організатори: ВГО “Спілка археологів України” та Інститут археології НАН України
Інформаційна підтримка: Секція археології і давнього мистецтва ІСОМ України.
Поняття "гуманітарна катастрофа" щодо зон ведення бойових дій та окупованих територій насамперед
асоціюється з трагічними поворотами людських доль. Це цілком закономірно, адже життя та здоров'я
кожної людини є найвищими гуманістичними цінностями. Однак гуманітарні втрати в "гарячих точках"
мають й інші виміри. Зокрема чималої шкоди завдається культурній спадщині, причому в значній кількості
випадків йдеться про невідновлювані втрати.
Цей бік гуманітарної ситуації в окупованому Криму та зоні бойових дій на Донбасі практично позбавлений
уваги медіа. Постійно "на слуху" хіба що перебіг судової справи щодо "скіфського золота", арештованого у
Нідерландах через претензії Росії на частину матеріалів виставки, що зберігалася у кримських музеях.
Насправді ж, проблемних питань у зазначених регіонах набагато більше. Що відбувається з культурною,
зокрема, археологічною спадщиною України в зоні бойових дій та на окупованих територіях сьогодні? Чи
використовує Україна міжнародні механізми правового захисту культурної спадщини?
Відповіді на ці та інші питання у своїх доповідях нададуть ключові спікери семінару:
Ельміра Аблялімова, екс-генеральний директор Бахчисарайського державного історикокультурного заповідника, координатор проектів Кримського інституту стратегічних досліджень
- Порушення міжнародного гуманітарного права щодо захисту культурної спадщини на
території тимчасово окупованого Криму: пошук міжнародно-правових шляхів
Сергій Теліженко (кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАНУ)
Сем Харді (PhD в галузі культурної спадщини, Norwegian Institute in Rome)
- Ситуація з археологічною спадщиною в зоні проведення бойових дій (Луганська
область)
Сем Харді (Ph. D в галузі культурної спадщини, Norwegian Institute in Rome)
- На лінії вогню: культурна спадщина в гибрідній війні – окупація, руйнація, торгівля,
шпигунство та пропаганда
Вячеслав Баранов (науковий співробітник Інституту археології НАНУ)
- Кримська археологія в умовах окупації
Олександр Малишев (кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави
й права імені В. М. Корецького НАНУ)
- Міжнародне право і «закривавлені старожитності»: новітні виклики та перспективи
Модератор: Яків Гершкович, Голова Спілки археологів України, доктор історичних наук, провідний
науковий співробітник Інституту археології НАН України
Спеціальні запрошення також направлені до Міністерства культури України, Міністерства закордонних
справ України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України, Міністерства інформаційної політики України, Комітету з питань культури та духовності Верховної
Ради України, Державної прикордонної служби України.
Вхід вільний.
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